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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 5 DE MARÇ DE 2018  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sra. Núria Balagué Raga CiU
Sra. Josefina Salvatella Martínez CiU
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo CiU
Sra. Estefania Bordes Sansano CiU
Sra. Isabel Maria Salas González PP
Sr. Juanjo Sans Forcadell PP
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra +U-AM
Sr. Raül Najas Martí CUP Ulldecona - PA

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈ  NCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia cinc de març de dos mil divuit.

Essent les vint-i-una hores es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que s'expressen a
l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca, assistida per la
secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació  de  la  creació  del  Consell  Municipal  de  Paisatge  d’Ulldecona  i  del  seu
reglament.
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3. Elevació  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de
Catalunya de la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2019.

4. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2018.

5. Aprovació inicial de les bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat a
empreses  d’Ulldecona  que  contractin  persones  desocupades  i  a  nous  autònoms
empadronats a Ulldecona, any 2018.

6. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  petits
comerços, reformes i nova creació, any 2018.

7. Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.
Modificació de l’article 2.12 i de l’article 15.15.

8. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  Majors  dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2018.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Manifest del dia de la Dona.

10. Moció de suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia
8 de març. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

11. Moció per la igualtat d’oportunitats laborals entre homes i dones. Moció presentada pel
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

12. Moció  en  defensa  de  l’escola  catalana  i  del  model  d’immersió  lingüística.  Moció
presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

13. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.

14. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:

SECCIÓ INICIAL  

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 8 de gener de 2018, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2.  APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PAISATGE D’ULLDECONA I DEL SEU  
REGLAMENT.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de la creació del Consell Municipal de Paisatge d’Ulldecona i del seu
reglament

Antecedents de fet

L’Ajuntament  d'Ulldecona està  interessat  en  promoure  la  consulta  i  participació  democràtica  dels
veïns i veïnes d’Ulldecona en els afers municipals relacionats amb el paisatge, la gestió ambiental i la
custòdia del territori.

Antecedents de dret

1. L’article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim local de Catalunya (en endavant LMRLC) estableix que l’Ajuntament, en exercici
de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en
tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de
respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

2. Es considera que la figura jurídica que millor s’ajusta al plantejament realitzat és la d’un òrgan de
participació sectorial, el qual té la consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en els articles 62 a 64 de la LMRLC. 

3. Atès que de l’esmentat article 62 de la LMRLC, es desprèn que és competència del Ple la creació
dels òrgans municipals complementaris. 

4.  Tanmateix,  l’article  59  del  Reglament  Orgànic  Municipal  estableix  que  al  marge  dels  òrgans
municipals  reglamentats en el  seu títol  I,  l’Ajuntament  podrà instituir  d’altres òrgans de qualsevol
mena,  ja  siguin  de  caràcter  polític,  tècnic  o  mixt,  o  ja  siguin  interns  de  l’Ajuntament  o  amb  la
participació externa. Malgrat això, es tindrà en compte en el moment de creació d’òrgans municipals
el principi d’economia organitzativa, procurant que el nombre d’òrgans existent a l’Ajuntament sigui el
menor possible per assegurar una correcta administració municipal.

5. L’article 114.3 b) de la LMRLC requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de  membres  de  la  corporació  per  a  adoptar  acords  sobre  la  creació  i  regulació  dels  òrgans
complementaris.

6. L’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic dels ens locals (ROF),  estableix que la composició,
organització  i  àmbit  d’actuació  dels  consells  sectorials  seran establerts  en el  corresponent  acord
plenari.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  la  creació  del  Consell  Municipal  de  Paisatge  d’Ulldecona,  amb  naturalesa  d’òrgan
complementari de l’organització municipal, sense personalitat jurídica.
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II.  Aprovar el Reglament del Consell  Municipal de Paisatge d’Ulldecona, en els termes que figura
incorporat  en  l’expedient  administratiu,  en  el  qual  s’estableix  la  seva  naturalesa  jurídica,  àmbit
d’actuació, objectius, competències, composició, òrgans i funcionament del mateix.

III. Notificar el present acord a totes les entitats públiques i privades que, d’acord amb el Reglament,
formen part del Consell Municipal de Paisatge d’Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
El nostre vot serà evidentment a favor, però volíem puntualitzar que ens hagués semblat interessant
que haguéssiu fet partícips a tots els grups municipals en l'elaboració del reglament del Consell
Municipal i el seu plantejament per a que no passi com en altres coses, que quan canvia el govern,
s'assumeix que és de l'anterior govern i una bona mesura com pot ser aquesta s'acabi perdent als
calaixos d'algú. Després, d'altra banda, també voldríem saber com s'estableixen els mecanismes de
decisió de la mateixa, ja que no queda explícit allí, i voldríem saber també perquè és de caràcter
consultiu i no vinculant, degut que estem tots els grups municipals representats en aquesta sala.

- Sra. Ventura:
És  un  òrgan  que  entenem de participació,  com alguns  altres  que  ja  hi  ha  creats  al  reglament
municipal, i precisament la idea de crear aquest reglament, de crear l'aprovació legalment pel ple
municipal era perquè enteníem que d'aquesta manera assumíem el compromís tots els grups de què
això tingui una continuïtat, governi qui governi, en el moment que sigui en aquest Ajuntament. Hi ha
d'altres, i això ho hem vingut experimentant sobretot els últims tres anys en grups de suport a les
diferents regidories, que no estan establerts com a consells municipals, i que per tant, si que és
veritat que tenen un caràcter més voluntari podríem dir per part del govern que en cada moment
governa. Però enteníem que aquest havia de tenir un rang superior, i precisament tot i que no tingui
un caràcter vinculant, sí que pensem que si tots hi estem representats i evidentment s'assoleixen els
acords, que jo estic convençuda que serem capaços d'assolir per tot una sèrie de qüestions que ens
afecten a tots i no només als tretze regidors de l'ajuntament sinó que a molta altra ciutadania que viu
al nostre poble i que està preocupada i sensibilitzada amb els temes que tractarem, entenem que tot
i  no  ser  vinculants  si  que  tenen  un  caràcter  no  només  d'assessorar  al  govern  municipal  o  a
l'Ajuntament sinó que segurament, tot i que legalment no ho siguin, acabaran sent aquests acords
vinculants.  Si  hi  ha  el  compromís  per  part  de  tots,  com així  s'ha  demostrat  ara  amb  aquesta
aprovació per unanimitat del Consell, esperem i desitgem que sigui d'aquesta manera, i evidentment,
que tingui continuïtat més enllà d'aquesta legislatura, la propera i si convé la següent. Que sigui un
Consell que funcioni, que tiri endavant i que debati totes aquelles qüestions en relació al paisatge,
que és casi bé tot, que afecten al terme d'Ulldecona, i alguns molt rellevants, que aquests últims
mesos o anys, per desgràcia, hem hagut de patir. Entenem que d'aquesta manera, creant aquest
òrgan legalment, assolim els objectius que havíem marcat. Com he dit,  acceptat per unanimitat,
gràcies pel sentit del vot.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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3. ELEVACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL,  AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE  
CATALUNYA DE LA PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L'EXERCICI 2019.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2019

Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.

Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Elevar al Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2019 següents:

- 12 de setembre (Mare de Déu de la Pietat)
- 18 d'octubre (Sant Lluc)” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas: Jo volia comentar una cosa. L'any que ve són quinquennals, llavors caurà enmig de la
setmana de festes, no? Perquè serà dimecres i dijous.

- Sra. Ventura: Sí, en tot cas puntualitzar simplement que un dels últims acords que vam prendre en la
Comissió  formada  per  representants  dels  diferents  grups  de  la  Unió  de  Comerç,  l'Associació
d'Empresaris, Escoles i Institut, era que sempre que la Pietat i Sant Lluc caigués entre setmana les
festes locals serien dels patrons del municipi. Sí que és veritat que al ser quinquennals cau enmig
festes però entenem que és un dia festiu i igual s'ha de complir.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

4.  APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER  
REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI D'ULLDECONA, 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació inicial  de  les  bases reguladores  de les  subvencions municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2018

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 7 de febrer de
2018,  ha estat  formulat  el  projecte  de  les  bases  reguladores  de les subvencions municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2018.
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Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos de l'Ajuntament, es reconeixen per al foment d'actuacions de millora en determinats
habitatges  del  terme  municipal  d'Ulldecona,  per  a  les  llicències  d'obres  concedides  entre  l'1  de
desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva  del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2018.

II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.

III.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  el  Reglament  que  ara  s’aprova  inicialment  es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.

IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.” 

DELIBERACIONS  :

- Sr. Najas:
El nostre vot és a favor, però voldríem saber que a les bases consta que l'import de la partida s'ha
d'especificar,  no  tenim  el  pressupost  encara  a  dia  d'avui,  i  voldríem  saber  de  quina  és,  tant
d'aquesta com dels dos punts següents.

- Sra. Ventura:
Tant al primer com al segon punt, que són els d'habitatge i foment de l'ocupació, la voluntat i el
compromís és que continuï el mateix import. Tenint en compte que, sí que és veritat que en anys
anteriors pensàvem que en el d'habitatge faríem curt,  però tristament no ha estat així,  i  tant en
l'exercici 2017 com en el 2016 que va ser el primer que el vam tirar endavant són partides que han
sobrat  una  part  dels  diners perquè  no han hagut  prou  peticions.  I  el  del  comerç són  10.000€
d'ajudes que donen, si l'import és el total, per a quatre reformes.
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VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE L’AJUT DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINAT A  
EMPRESES D’ULLDECONA QUE CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS  
EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació
destinat a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms
empadronats a Ulldecona, any 2018

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 7 de febrer de
2018, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat
a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a
Ulldecona, any 2018.
 
Aquestes  bases  tenen  per  objecte  la  convocatòria  de  subvenció  municipal  per  a  les  empreses,
professionals  o  autònoms  del  municipi,  que  contractin  laboralment  persones  desocupades
empadronades a Ulldecona; i subvenció per a nous autònoms d'Ulldecona.

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar inicialment les  bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses
d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any
2018.

II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
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III.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  el  Reglament  que  ara  s’aprova  inicialment  es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.

IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

6. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER PETITS  
COMERÇOS, REFORMES I NOVA CREACIÓ, ANY 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços, reformes i nova creació, any 2018

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 23 de febrer de
2018, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços, reformes i nova creació, any 2018.
 
Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona, es reconeixen per al foment i l’activació del petit comerç a
Ulldecona, per a les actuacions subvencionables realitzades entre l’1 de novembre de 2017 i el 31
d’octubre de 2018.

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva  del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços,
reformes i nova creació, any 2018.

II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
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de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.

III.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  el  Reglament  que  ara  s’aprova  inicialment  es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.

IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D'ULLDECONA.  
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2.12 I DE L’ARTICLE 15.15.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de
jaciments arqueològics

1.  L’Ajuntament  d’Ulldecona  creu  oportú  modificar  dos  capítols  de  les  Normes  Subsidiàries
d’Ulldecona, per donar solució per una banda, a la problemàtica dels enderrocs en sòl urbà, i per
l’altra, a la protecció dels jaciments arqueològics i paleontològics. 

2. En relació als enderrocs en sòl urbà, actualment les Normes Subsidiàries no defineixen com s’han
de deixar les parets mitgeres d’un edifici veí d’on s’ha enderrocat una construcció en contacte amb les
parets mitgeres. Amb la modificació proposada es vol definir unes actuacions de mínims de com han
de quedar les parets mitgeres dels edificis veïns després d’enderrocar l’edifici, quan al procés d’obra
no es preveu la nova construcció de cap edificació al solar resultant o si la construcció nova no arriba
a cobrir tota la paret mitgera com l’antiga.

D’aquesta manera es vol assegurar que el projecte tècnic d’enderroc inclogui una proposta per a la
conservació adequada d’aquestes parets mitgeres, que en pugui garantir les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic que estableix la legislació urbanística.

3. Pel que fa als jaciments arqueològics i paleontològics, la modificació proposada pretén arribar a un
grau de protecció major del que actualment tenen aquests jaciments, considerant que els voltants
d’aquests no han de ser objecte de canvis en la morfologia del terreny, sigui per extraccions de terra o
per la construcció d’una caseta de camp, una bassa de reg o qualsevol altra construcció que pugui
afectar  la seva morfologia  i  implantació en l’entorn natural.  Es considera que amb una franja  de
terreny de radi 300 m, aquesta protecció és suficient per a la seva conservació i explotació o estudi.

4. Vist l’informe de Secretaria, emès amb data 28 de febrer de 2018.

5. I vist que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial d'aquesta modificació és el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.
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Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

I.  Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual  de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
"Modificació  de  l’art.  2.12  sobre  projectes  d’enderroc  en  sòl  urbà  i  de  l’art.  15.15  de  jaciments
arqueològics", tal com s'exposa a la Memòria justificativa que acompanya la proposta de modificació.

II. Sotmetre l’esmentada proposta de modificació a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de major divulgació al
municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament d'Ulldecona. Durant aquest termini l'expedient romandrà a
disposició  de qualsevol  persona que vulgui  examinar-lo,  a  fi  i  efecte  que es puguin  formular  les
reclamacions i al·legacions procedents.

III.  Simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  se sol·licitaran  els  informes  que,  si  escau,
corresponguin, d'acord amb el que estableix l'article 84.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).

Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi
d'Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

8. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS DELS  
VALENTINS, EL CASTELL, ULLDECONA I FESTES DE SANT LLUC PER A L'ANY 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2018

1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.

2. La població d'Ulldecona, com a part integrant d'aquest conjunt de poblacions que any rere any
gaudeixen d'aquest espectacle, té la voluntat de sol·licitar l'autorització corresponent amb motiu de les
Festes Majors dels Valentins, el Castell i Ulldecona, d'acord amb el que estableix la vigent regulació.

3.  Vist  que  el  Ple  és  l'òrgan  competent  per  aprovar  la  celebració  de  la  festa  i  el  programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  la  celebració  de les festes tradicionals  amb bous amb motiu  de la  festa  o festes que
s’especifiquen.
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II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
14/06/2018 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
14/06/2018 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
15/06/2018 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
15/06/2018 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
15/06/2018 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2018 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2018 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2018 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
17/06/2018 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
04/08/2018 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
04/08/2018 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri El Castell
04/08/2018 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
05/08/2018 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
26/08/2018 Bous de plaça 18.00 h 22.30 h Plaça de bous – Ulldecona
26/08/2018 Bou embolat 22.30 h 23.00 h Plaça de bous – Ulldecona
26/08/2018 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous – Ulldecona
27/08/2018 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
27/08/2018 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
28/08/2018 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
29/08/2018 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
29/08/2018 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
30/08/2018 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
30/08/2018 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
31/08/2018 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
31/08/2018 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
31/08/2018 Bou embolat 21.00 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC
12/10/2018 Bous de plaça 17.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
12/10/2018 Bou embolat 21.00 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona
13/10/2018 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
13/10/2018 Bous de plaça 17.00 h 20.30 h Plaça de bous – Ulldecona

” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Primer que res, parlant de bous, voldríem saber l'experiència de la mesura que us vam plantejar
l'any passat del copagament per cadafal. Com ha anat? I després, com venim reclamant des del
principi de la legislatura, ens agradaria que ens faciliteu a l'hora de la votació, tant de bous com de
la programació de festes en general, un pressupost del que penseu gastar en aquesta qüestió que
ens plantegeu votar.  No podem votar a favor d'uns actes que no sabem el què costen.  D'altra
banda, voldríem saber perquè es tornen a fer bous a Sant Lluc si tots els anys l’afluència de gent és
mínima, com ja ha sortit diverses vegades en aquest ple i no només per part nostra. Com diem des
del primer dia també, votem en contra perquè no és el nostre model de festes.
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- Sr. Lavega:
El nostre vot serà abstenció. Més que res, estem d'acord amb el calendari dels bous però venim
reivindicant  des del  principi  de la legislatura,  i  des de la legislatura passada, en què nosaltres
estaríem més d'acord en què ens poguéssim gastar aquests diners dels bous de Sant Lluc en altres
qüestions que per al poble també són importants.

- Sra. Salas:
Nosaltres creiem que sense bous no hi ha festes i estem a favor del programa.

- Sra. Balagué:
El nostre vot és a favor, com ve sent habitualment, però com també diem habitualment el nostre vot
encara estaria més a favor si realment els bous de Sant Lluc no es fessin perquè com hem dit
diverses vegades l’afluència als bous de Sant Lluc no és la que realment voldríem per qualsevol
dels actes que s'organitzen al nostre poble. La nostra pregunta és si hem d'entendre que s'avancen
les festes de Sant Lluc?

- Sra. Ventura:
Clarifico això. Ho he matisat abans però pot donar lloc a malentesos. Els bous es faran el dia 12 i
13, divendres i dissabte anterior a la celebració de Sant Lluc. Sant Lluc cau en dijous, crec recordar,
i la fira i les festes de Sant Lluc seran el cap de setmana posterior, dies 19, 20 i 21. S'ha cregut
oportú avançar-ho per acord tant de la Comissió de Bous com de la penya taurina Amics dels Bous,
precisament per no coincidir amb la fira i en altres activitats de Sant Lluc que puguin perjudicar tant
a uns com als altres.
Respecte al tema del pressupost de bous, que es manté igual que els dels últims anys, tens el llistat
de totes les factures de festes que he passat abans de començar el ple. Està detallat exactament
les assegurances, el metge,...tot el que val una tarda de bous al final. La idea és repetir. Al contrari,
jo crec que aquests últims anys hem aconseguit  en part baixar la despesa per diferents raons.
Primera, per la mesura que es va posar en marxa l'any passat dels pagaments dels cadafals i que
és d'agrair la col·laboració de tothom per poder-la implementar. No era fàcil però la veritat és que no
hem tingut cap tipus de problema. Crec que és una bona mesura i la idea és repetir-ho. I segona,
per sort el teixit associatiu del poble és potent en tots els àmbits i aquest també és un exemple. Des
de l'entitat que organitzen alguna de les tardes de bous es fan càrrec del finançament, per exemple,
del divendres a la tarda. Això amorteix la despesa que es fa des de l'ajuntament. Però en tot cas,
com ja he dit, el pressupost serà igual que l'any anterior.

VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 1 (GM+U-AM)

SECCIÓ DE CONTROL  

9. MANIFEST DEL DIA DE LA DONA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres
veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets socials, polítics i
econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la
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població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal
que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat. 

Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials i
el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris que han convocat
"aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència vers les
dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el consum i l'educació. 

Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga que tal i
com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) “va més enllà del que s’identifica com
atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per això hi
donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en franges de dues hores, matí i tarda
que han convocat els sindicats. 

Avui, doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per reclamar,
novament, la igualtat entre dones i homes. 

En ple S.XXI,  les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants,  les
persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actuar en relació
a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones respecte als homes.
Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es creu que “això no és
important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens hi posem” és quan la societat, el poble,
les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar -nos de peu i dir “NO, aquesta no és la societat on
vull viure. NO aquestes no són les decisions que ha de prendre el govern”. 

És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa
feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. 

Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat salarial;
“L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacional Business and Professional Women (BPW) i
que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes campanyes no
serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i sancions, si són necessàries, per
tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  moció  dalt  transcrita,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

10. MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA LABORAL CONVOCADA PER CCOO I UGT DE 2 HORES PER TORN  
EL DIA 8 DE MARÇ. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de
març. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat amb força
el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una situació prèvia més
desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de
treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa.
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En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina, això vol dir
que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.

Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les persones
aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; pateixen contractació
temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes
principals de la precarietat.

Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i homes a
Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, teòricament, en una jornada de 8
hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les
ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%.

El  18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals  a l’SMI  i  més de la meitat  tenen
ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.

La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca de
justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors centrals de la
societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o ex-parella
home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L’assetjament
sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a la vegada més
ocultes en l’àmbit laboral.

Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones i
homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels
sectors laborals feminitzats.

S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. Un
sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. Cal que les
dones tinguin més poder econòmic a les dones, element estratègic per a la reducció de la pobresa.

Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!

ACORDS

1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia 8 de
març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i
portes dels ajuntaments.

2. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de
març.

3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu,
especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.

4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals.

5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una llei
transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al
nostre país.

6. Demanar al  Govern central  la ratificació del  conveni 189 de l’OIT (Conveni  sobre el  treball
decent per les treballadores i treballadors de la llar).

7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de
pressupostos per a les polítiques públiques per al  benestar:  dependència,  salut,  educació i
criança.

8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la
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posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació
pressupostària real.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Amb el cos de la moció evidentment estem d'acord però per a la CUP la vaga que es planteja el
proper dijous és una vaga general feminista i sembla que se li vulgui donar menys importància que
a qualsevol altra vaga general dotant-la només de dues hores de protesta. Des d'aquí emplacem a
les dones faldudes a que donen suport a la vaga general, del proper dijous dia 8, tota la jornada.
Per això diem que no podem estar en contra dels punts del dos fins a l'últim, però com estaríem en
contra del primer demanaríem votar per separat.

- Sr. Lavega:
El nostre grup som de la mateixa opinió que els companys de la CUP, votaríem en contra del primer
punt i instaríem a totes les dones a una vaga general de tot el dia i no només de dues hores. La
resta de punts els votem a favor.

- Sra. Salas:
Espanya lidera la creació d'ocupació femenina a la zona Euro. Casi el 30% de les dones que han
abandonat l'atur en els últims 12 mesos en tota Europa han estat a Espanya. La bretxa salarial que
hem parlat abans, des del 2012 s'ha reduït un 4'5% i ara hi ha més dones treballant que mai amb
més de 8'5 milions d'afiliades. Nosaltres defensem a la dona, estem a favor, s'està treballant i queda
molt  per  fer,  però  no  estem d'acord  en  la  vaga  tal  com s'està  ficant  i  per  aquest  motiu  ens
abstindrem en aquest punt.

- Sra. Balagué:
Nosaltres també votarem per separat com els companys de la CUP i d'ERC. Creiem que sempre
que  s'ha  fet  una  vaga,  s'ha  vingut  fent  de  tota  la  jornada  laboral  i  creiem que  no  té  menys
importància aquesta vaga. Especialment per a nosaltres, la majoria dels que estem aquí, com a
dones, encara té més importància. Per tant, del primer punt no n'estem d'acord i estem totalment
d’acord en tota la resta de punts.

- Sra. Ventura:
No  crec  que  sigui  donar  menys  importància  quan  els  sindicats  plantegen  la  vaga  tal  com  la
plantegen. 

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s’acorda votar separadament els acords:

- Es rebutja, per majoria absoluta dels membres consistorials presents, l’acord 1 de la moció, pel
resultat següent:

Vots afirmatius: 5 (GMSU-CP)
Vots negatius: 6 (GMCIU,GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 2 (GMPP)

- S’aproven, per majoria absoluta dels membres consistorials presents, els acords 2 fins al  8 de la
moció, pel resultat següent:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMPP)
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11. MOCIÓ PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS LABORALS ENTRE HOMES I DONES. MOCIÓ PRESENTADA  
PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“El grup municipal de Convergència i Unió d'Ulldecona, presenta aquesta moció perquè sigui inclosa
al proper Ple d’aquest Ajuntament.

MOCIÓ PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS LABORALS ENTRE HOMES i DONES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El dia 22 de febrer es commemora el Dia Europeu per la igualtat salarial entre homes i dones, i el dia
8 de març el Dia Internacional de les Dones.

El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya va presentar, l’any
2017, un estudi anomenat La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, on es
posava de manifest la necessitat d’incidir de manera decidida en la lluita contra l’escletxa salarial i en
pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

L’escletxa salarial és encara una realitat que es va perpetuant en el temps. De fet, en general, encara
trobem poca presencia de dones en els llocs de lideratge i decisió, així com es manifesta una manca
de suport per a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.

És preocupant veure com del 2007 al 2016, en gairebé 10 anys, la diferencia salarial entre dones i
homes només es va reduir un trist 2,4%. L’Informe global de la bretxa de Gènere 2016 del Fòrum
Econòmic Mundial aporta una dada molt significativa: caldran gairebé 200 anys per tal que es pugui
assolir la igualtat salarial entre dones i homes.

En general, observem que els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat, tot i que la
bretxa salarial s’incrementa encara més en el grup de més de 55 anys, i hi ha menys dones en les
tasques que requereixen major qualificació. A més, a partir dels 35 anys, les dones mantenen els seus
nivells d’ingressos estancats,  majoritàriament degut a la maternitat.  També les dones assumeixen
més tasques de cura que els homes, la qual cosa els representa una pèrdua d’ingressos quantificable
des del punt de vista econòmic i una penalització laboral evident.

És per tots aquests motius que demanem al Ple Municipal que aprovi els següents 

ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament d’Ulldecona manifesti la ferma voluntat de treballar per tal que la igualtat
d’oportunitats laborals entre les dones i els homes sigui realment efectiva i que s’eradiqui l’escletxa
salarial entre gèneres en tots els àmbits de la ciutadania.

Segon.- Impulsar, visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a sensibilitzar la societat en
general, però molt especialment el teixit empresarial, sobre la necessitat de fer efectiva la igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes en el món del treball.

Tercer.- Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’art. 15 de la llei 17/2015 de 21 de juliol
d'igualtat efectiva de dones i homes, sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un
pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i
abordar l’assetjament sexual per raó de sexe.
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Que l’Ajuntament obtingui el certificat oficial d’adequació, que atorga el Registre de Plans d'Igualtat
del Departament de Treball de la Generalitat, al igual que altres Ens públics o privats de les Terres de
l’Ebre han obtingut. 

Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats de dones del municipi, als representants dels
treballadors  i  treballadores  de  l’Ajuntament,  a  tots  els  grups  parlamentaris  del  Parlament  de
Catalunya, i al Congrés dels Diputats.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmès a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMPP)

12.  MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“El grup municipal de Convergència i Unió d'Ulldecona, presenta aquesta moció perquè sigui inclosa
al proper Ple d'aquest Ajuntament.

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

El model educatiu català té per objectiu la formació integral de la persona i la seva capacitació per a
conviure  democràticament  en  la  pluralitat,  des  d’enfocaments  pedagògics  que  possibiliten  la
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix
que  correspon  a  la  Generalitat  la  competència  exclusiva  en  matèria  de  llengua  pròpia:  és  la
Generalitat de Catalunya a qui li correspon determinar quin percentatge de l’ensenyament es fa en
català i quin es fa en castellà, tenint en compte la situació sociolingüística del país.

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha
obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa, i també la complicitat i l’esforç de famílies
no  catalanoparlants,  posant  el  benefici  de  l’infant  per  sobre  de  tot.  A més,  també  cal  recordar
queaquest model ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment,
fins i tot pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

L’escola catalana també és una realitat avui dia gràcies a la tasca dels mestres i professionals del
sistema educatiu, que han estat claus per mantenir, en aquests difícils moments, la funció de cohesió
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi
econòmica.

Al voltant del model d’escola catalana hi trobem actors i sensibilitats del món educatiu, social i cultural
de Catalunya, com ara Somescola, que treballen per protegir, consolidar i millorar el model educatiu
català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i
joves i per a la cohesió social.
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Tot i que a Catalunya l’escola ha estat un bressol de llibertat i democràcia en temps on no hi havia ni
llibertat ni democràcia, avui torna estar amenaçada. El govern de l’Estat ara estudia introduir una
casella  al  full  de preinscripció  escolar  perquè els  pares puguin  triar  escolaritzar  els  seus fills  en
castellà. Això no només suposaria un greu atac al model d’èxit i de gran consens com és el de l’escola
catalana,  sinó  que  a  més  és  il·legal,  ja  que  va  completament  en  contra  d’allò  que  diu  la  Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia majoria del Parlament durant el govern del
tripartit. 

Novament doncs, el govern del Partit Popular vol instrumentalitzar el model d’escola en català per
seguir  guanyant  vots.  Tanmateix,  l’última  resolució  del  Tribunal  Constitucional  ha  evidenciat  la
il·legítima actuació del Partit Popular anul·lant parcialment els articles de la LOMCE que obligaven al
Govern  de  la  Generalitat  a  pagar  6.000  euros  per  alumne  a  aquelles  famílies  que  volguessin
escolaritzar els seus fills en castellà. Una nova evidència de l’extralimitació amb que actua el govern
de l’Estat i de la seva voluntat de generar un conflicte que a Catalunya és inexistent.

Atès que l’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha estat un model d’èxit des d’una
perspectiva inclusiva per a infants i joves vinguts de diferents cultures del món.

Atès  que  els  pares  tenen  dret  a  triar  el  centre  escolar  on  volen  portar  els  seus  fills,  i  sempre
defensarem aquest  dret,  però  és  el  centre  i  els  professionals  que  hi  treballen  qui  decideixen  el
projecte educatiu i lingüístic.

El grup municipal de Convergència i Unió proposem al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Reconèixer la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya, i refermar el nostre
compromís amb el model d’èxit d’escola en català, compromès amb la cohesió social i  la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i que assegura el coneixement de les dues llengües.

SEGON. Agrair la tasca dels mestres i manifestar la nostra confiança en la seva professionalitat per
continuar amb aquest model d’èxit que hem aconseguit com a país.

TERCER. Rebutjar  novament els atacs per part  del  govern del  Partit  Popular cap a la  immersió
lingüística i reclamar la necessitat de no polititzar el model d’escola en català que és i ha estat un
exemple de consens social i polític.

QUART. Instar  al  Govern de la  Generalitat  a recórrer  davant  dels  tribunals  competents totes les
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic d’escola en català.

CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Ministre d’Educació, Cultural i Esports del Govern de l’Estat
Espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de Direcció del Departament
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  òrgans  i  associacions  de  representants  dels
directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya, a Somescola, a les
Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya, als grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya.” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Votarem en contra de la moció. Volia comentar que nosaltres fa molt de temps que defensem el
mateix.  Volem que els xiquets,  estudien primer en català per suposat,  i  també en castellà i  en
anglès. Aquest és el nostre model, creiem que és el millor. Inclús més d'una vegada ho he comentat
en aquest ple que expresidents de la Generalitat portaven als seus fills a col·legis privats per a
ensenyar el model que defensem nosaltres. Això a la pública no està. Simplement, comentar això.

- Sr. Najas:
Los niños de la immersión lingüística sabemos hablar perfectamente en castellano y nos encanta
leer a Lorca y a Miguel Hernández, asesinados por el franquismo, cuyos herederos hoy representan
lo que es el gobierno del partido popular en esta España neofranquista.

VOTACIONS  : Sotmès a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

13. MOCIÓ PER LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

MOCIÓ CONEGUDA  :

“El grup municipal de Convergència i Unió d’Ulldecona, presenta aquesta moció perquè sigui inclosa
al proper Ple d’aquest Ajuntament.

MOCIÓ PER LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 Atesa la importància que la qualitat de l’aire té en el nostre benestar i millora de la qualitat de vida.

 Atès  que  la  producció  d’energia  mitjançant  la  combustió  de  productes  fòssils  comporta
l’alliberament a l’aire de partícules en suspensió, òxids de nitrogen NOX i CO2, nocives per a la
salut humana.

 Atès que el transport representa un 30% de les emissions de CO2, del qual el 54% d’aquestes
provenen de la mobilitat privada.

 Atesa la determinació del Govern de la Generalitat a impulsar polítiques de millora de la qualitat de
l’aire, com ara l’establiment de bonificacions en el sistema de peatges per a vehicles elèctrics o
ecològics, o bé l’aprovació de l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic la qual preveu l’establiment
d’un sistema impositiu que tingui gravi els vehicles en funció de les emissions de CO2, penalitzant
els que contaminin més.
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 Atesa la importància de la conscienciació i compromís ciutadà i individual en la millora ambiental
del nostre entorn, i atès que la millora efectiva dels paràmetres ambientals serà una realitat només
des del compromís en tots els nivells de les administracions.

És per tot això que el Grup  Municipal de Convergència i  Unió proposa al Ple de la corporació el
següent

ACORD:

Que el govern proposi una modificació de les ordenances fiscals per tal que aquestes prevegin una
bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per aquells vehicles classificats com a Zero
emissions o com a ECO, elèctrics, híbrids o que utilitzin combustibles no contaminants.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
A mi m'agradaria demanar, sé que es pot, però aquesta moció ens l'han donat a les 20:55h, que si
una moció es presenta el mateix dilluns a l'Ajuntament pel matí, ens la facin arribar abans per a
poder-ho parlar en les persones que haguem de parlar. Si que és senzilla, és fàcil, i hi ha només un
punt d'acord, però per a altres vegades ens agradaria que ens donessin més temps. Votarem a
favor de la moció.

- Sra. Ventura:
En  relació  al  que  comentava  la  regidora  del  Partit  Popular  m'hi  sumo.  Estem  complint
escrupolosament el calendari de plens, aquest és ordinari no és extraordinari. I és veritat que no és
un tema sobrevingut que hagi passat aquest matí. Nosaltres votarem a favor de la moció perquè
estem d'acord però si que us demanaríem que ens faciliteu amb temps la informació. En aquest
cas, per desgràcia podríem dir, tampoc no serà tant, però que afecta a les finances municipals a
l'hora de prendre aquest acord polític. Si que us demanaria per a altres vegades que intenteu com a
mínim, presentar les mocions dins del termini previst.

- Sra. Balagué:
Entenc perfectament el vostre posicionament i sabeu que, avui hem sigut nosaltres qui hem portat
per urgència aquesta moció, però no és el primer dia que a un ple ordinari quan arribem dalt a la
comissió informativa ens trobem una moció. Si l'hem presentat avui és perquè fins avui no l'hem
tingut.  Sinó  l'haguéssim presentat  abans,  com vam presentar  el  dijous  les  altres  mocions.  Ho
lamentem. Tampoc ens volíem esperar al proper ple que serà d'aquí dos mesos. Per aquest motiu
s'ha entregat avui per urgència.

- Sra. Ventura:
Ja ho entenem que no està fet expressament. No era un retret en aquest sentit. És veritat que no és
una cosa que hagi succeït avui ni ahir, sinó que és un tema que fa molt de temps que se n'està
parlant i segur que d'aquí dos mesos encara en parlarem. Però com que també afecta les finances
municipals i en més coneixement de causa ho podríem aprovar en un informe de l'interventor de
com afectarà això als nostres ingressos, simplement això, que us agrairia que la pròxima vegada ho
faciliteu amb més temps. Per part nostra li donem suport, perquè estem totalment d'acord amb el
que planteja.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  moció  dalt  transcrita,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

Expedient: 1-2-18-2 Pàg. 20/24



Ple Municipal
any 2018

14 (EN L'ORDRE DEL DIA 13)  .    DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS  
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  .  

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 14 de
desembre de 2017 fins al  27 de febrer  de 2018,  que corresponen amb les compreses entre  els
números 299168-F fins al 299207-F i entre els números 299216-F fins al 299281-F dels fulls segellats
de la Generalitat, tots quatre inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del
dia 14 de desembre de 2017 fins al 27 de febrer de 2018, corresponent a les sessions celebrades els
dies 15 de desembre de 2017 i 12 de gener de 2018.

15   (EN L'ORDRE DEL DIA 14)  .   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1  FORMULADA PEL SR. NAJAS: Primer que res, i com des de fa massa mesos venim dient, un
record als polítics i als exiliats que volem a casa. D'altra banda, voldríem saber si s'ha fet alguna
gestió amb el canvi de nom dels carrers feixistes que encara, per desgràcia, avui tenim a Ulldecona.

- Sra. Ventura:
El tema dels carrers feixistes, des de l'última vegada que me sembla que ho vas preguntar fa 4 o 5
mesos i que vam fer les últimes gestions per estudiar uns temes, no hem fet res més des d'aquell
moment. Per tant, ho reprendrem. 

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Hi ha algun control en els pagaments del guals per a saber quins
són efectius o quins no ho són. I si hi ha una revisió i com es fa?

- Sra. Ventura:
La revisió que es fa, a nivell de paper existeix i a nivell de policia també. Sí que és veritat que hem
detectat alguns guals que tenen encara la placa penjada i que ja estan caducats. En algun cas s'ha
requerit que es traguin, i no sé si en queda encara algun que potser encara no ha pagat la quota,
perquè encara estem en canvi d'any. No t'ho puc dir en exactitud però la revisió es fa de manera
periòdica. 

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Alguna altra vegada ho hem consultat, ho hem dit al ple, el tema
dels tòtems d'entrada de les retolacions que hi ha de turisme. Si es pensa fer alguna cosa o no? Els
que hi ha estan molt malament.

- Sra. Ventura:
Les cartelleres de turisme de l'entrada estem mirant si es poden reaprofitar en alguns vinils però
que aguanten una mica més el sol, perquè, a l'estar a l'aire lliure, als dos mesos estan totalment
descolorits. Per tant, estem mirant si hi ha algun tipus de material que pugui aguantar. 

PREGUNTA 4  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  S'ha començat alguna mesura per a arreglar tota la part de
desperfectes que hi ha al castell? S'està degradant moltíssim, jo crec que ja s'hauria d'intervindre. Ja
no només per part de l'ajuntament, sinó que també per part del servei d'arqueologia. Per saber si ja
s'ha pres alguna acció d'aquestes.

- Sra. Ventura:
Respecte els desperfectes del castell, estem parlant en Cultura per saber quina és la decisió que
hem de prendre al final. Segurament els tècnics opten per reomplir algunes de les parts, i d'aquesta
manera, protegir-les. La pujada constant de gent crea desperfectes, a part de què les condicions
meteorològiques també, l'arena filtra, les pedres cauen,...i hi ha alguns desperfectes importants.
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PREGUNTA 5 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Voldria preguntar també pel tema dels clots a l'entrada del poble.
Sé que es va arreglar per a festes la Carretera de Tortosa i justament aquests dies que està plovent
encara estan sortint més clots, no només fora del poble sinó dins també.

PREGUNTA 6  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  A la plaça de l'Església sobretot,  s'estan menejant  totes les
pedres i cada vegada aquella zona és més perillosa.

- Sra. Ventura:
Agafo el prec de les pedres de la plaça de l'església.

PREGUNTA 7  FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Possiblement seria un prec. Seria possible una campanya de
conscienciació per a què la gent no deixi les deixalles, que han de baixar a la deixalleria, fora del lloc?

- Sra. Ventura:
Insistirem en la  conscienciació  del  tema de les deixalles.  L'altre  dia  llegia que l'Ajuntament de
Roquetes  s'havia  gastat,  no  sé  si  eren  14.000€  o  15.000€,  parlo  de  memòria,  en  recollir  les
deixalles que la gent deixa fora de lloc, fora dels contenidors, i que havien d'anar a la deixalleria.
Nosaltres no ho tenim quantificat, però només comptant les hores que dedica la brigada, tots els
matins, a passar d'illa en illa per a recollir les deixalles, que no estan al lloc que toquen i que es
podrien dipositar a la deixalleria, us asseguro que superem aquesta xifra de llarg. Penseu que la
primera feina que fan l'àrea de neteja de la brigada tots els matins és passar d'illa en illa, i no estic
parlant de bosses de fora i que les tiren dins, sinó que estic parlant de voluminosos que han de
recollir amb el camió i portar a la deixalleria. Aprofito per recordar a tothom que hi ha un servei que
de manera gratuïta passa per casa de qui ho necessiti a buscar les deixalles un dia al mes. Si algú
el necessita, trucant directament a l'Ajuntament li farem les gestions oportunes.

PREGUNTA 8 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Últimament, en un cert moment es va solucionar el tema de les
defecacions dels animalets al carrer, però ara tornen a estar a l'ordre del dia. Si es podria fer alguna
cosa per a tornar a conscienciar a la gent per a recordar-los el què hi ha.

PREG 9  FORMULADA PEL SRA.  SALAS:  Vull  començar en un prec.  La documentació  que demanen ens
agradaria que al nostre grup ens la féssiu arribar al correu electrònic perquè estem acostumats i així
ja ho tenim a l'ordinador. Per exemple, el què hem parlat de festes o també tinc apuntat que vull
demanar el quadrant de la policia local de 2017.

- Sra. Ventura:
El quadrant de la policia local te'l passaré. De totes maneres, és el quadrant fet a principi d'any i hi
ha moltes modificacions, perquè com saps, hem tingut moltes baixes, hem hagut de cobrir alguns
forats. Després si vols, a final d'any, et passo el compliment de les hore respecte al quadrant inicial,
perquè si que hi ha una sèrie de variacions, que tot i ser només dos mesos, ja les hem notat.

PREGUNTA 10  FORMULADA PEL SRA. SALAS:  Volia saber quant ens han costat els bous de tot l'any 2017
perquè amb el que ens heu donat no sé si està també el dels Barris.

- Sra. Ventura:
Al llistat que us he passat només estan contemplades les festes de la Pietat, les Festes Majors. Per
cert, hi ha una pregunta anterior del Ple respecte a una factura d'Espectáculos CD que inclou tres de
les orquestres de festes Magnum, Matrik Band i Mediterráneo, més les discomòbils de les nits.

PREGUNTA 11 FORMULADA PEL SRA. SALAS:  També m'agradaria veure el Conveni entre el Gran Teatre del
Liceu i l'Ajuntament, que he vist que s'ha signat un conveni en un decret.
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- Sra. Ventura:
Et facilitarem el conveni del Liceu, tot i que és exactament igual que el de l'any passat. El conveni
implica que l'ajuntament participi en la programació del Liceu a la fresca que fan de cara a tots els
municipis a l'estiu un dia. Permet la retransmissió d'una de les òperes i es fa a tot Catalunya, places
i demés. De totes maneres, et farem còpia 

PREGUNTA 12  FORMULADA PEL SR.  SALAS:  Volíem demanar a veure si  la  Bassa del Montsià es podria
netejar i a la vegada omplir-la perquè ara està buida i està bastant malament. No sé si es pot, si es
pot que es tingui en compte, i si no es pot, que es digui el perquè i la gent ho sàpigue.

- Sra. Ventura:
Respecte el tema de la Bassa del Montsià, com sabeu, vam fer unes obres de reparació/restauració
del marge que s'havia afonat de les últimes pluges. Ha quedat una obra molt ben feta i arreglada. El
problema, com ha avançat el regidor Demetrio Querol, és que la bassa filtra l'aigua i per molta que
en tirem, si no es regenera de manera periòdica per la pluja s'acaba perdent igualment. Com aquell
que diu, no diria tirar els diners, però acaba desapareixent al moment quan es buida. Tot i això, la
nostra voluntat és que aquell espai estigui digne, sigui un espai bonic, passejat per molta gent,
sobretot l'àrea del costat i vam fer les obres de reparació del mur lateral i esperem que plogui una
miqueta més i l'acabe omplint.

PREGUNTA 13 FORMULADA PEL SRA. SALAS: Es va posar un parc infantil al Passeig de l'Estació que està bé.
Però també voldria demanar que l'equip de govern tingués en compte el manteniment dels altres, per
exemple, el que està davant de les escoles. El cautxú que hi ha està molt gastat i hi ha fustes que
surten i allí juguen nens petits. Que es miri una miqueta més.

- Sra. Ventura:
Agafo els precs del parc infantil i d'altres qüestions que s'han plantejat.

PREGUNTA 14 FORMULADA PEL SRA. SALAS: Volia preguntar si s'ha fet alguna cosa de la futura rotonda que
espero veure-la entre el Carrer Barcelona i la Carretera de Godall. Ho dic perquè fa un any vam estar
parlant-ho, que havíeu parlat en la diputació, i m'agradaria saber com està el tema.

- Sra. Ventura:
La setmana passada no, l'anterior, vam tenir la visita que reclamaven des de fa molt de temps, des
de l'última reunió que vam tenir a Tarragona, del representant de carreteres de la Diputació de
Tarragona del Servei d'Assistència als Municipis, per tal de plantejar-li un parell de qüestions que
ens preocupaven.  La  primera  era  l'estat  de  l'entrada  del  poble,  que  tot  i  que  és  competència
municipal i ja tenim els pressupostos damunt la taula, sabem el que ens costarà enquitranar tot
aquest  tram  de  carretera,  que  consideràvem  que  era  un  acte  de  discriminació  respecte  a
l'Ajuntament d'Ulldecona el fet de que nosaltres no podem prohibir o limitar l'entrada de camions de
gran tonatge per aquest tros de carretera perquè accedeixen a l'inici de la Carretera de Godall. Per
tant, fa que per dins del nucli urbà haguem de suportar un volum de trànsit que malmet l'asfalt, no
només a aquesta entrada sinó que tenim aquí el perill de l'encreuament de la Carretera de Godall i
la Murada de Dalt i d'altres qüestions que teníem plantejades damunt la taula, entre d'altres com
salvàvem  les  dificultats  i  problemes  que  tenim  a  l'encreuament  de  la  carretera  amb  el  carrer
Barcelona. Vam estar parlant de diferents opcions que s'estan estudiant, que s'està avaluant el cost
que tindrà, però que independentment com acabe tota aquesta tramitació i aquests punts que us
comentava, el tram aquest d'entrada, el cost de l'asfaltat a l'Ajuntament no ens l'estalvia ningú.
Estem parlant d'uns 40.000€ aproximadament i la idea és poder-ho fer dintre dels propers mesos
perquè si que és veritat que està en un estat bastant lamentable.

PREGUNTA 15  FORMULADA PEL SRA.  SALAS:  També voldríem demanar  que es  llevin  els  llaços grocs,  i
especialment, que crec que fa malbé el mobiliari urbà, els adhesius de les faroles.
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PREGUNTA 16  FORMULADA PEL SRA. SALAS:  També voldríem comentar el tema dels guals per dos coses:
Una, hem detectat que hi ha gent que se'ls està pintant i es pinten més metres que els que se'ls dona,
és a dir, que no ho pinten bé. Per l'altra banda, la revisió de l'ordenança dels guals perquè nosaltres
tenim varies coses a incloure i ens agradaria parlar-ho entre tots els grups polítics i consensuar-ho.

- Sra. Ventura:
Ens comprometem a convocar la comissió per tal de fer la revisió de la normativa de guals. En tot
cas, si algun grup municipal, regidor o regidora, detecta que en algun cas s'està pintant més del que
pertoca, en tota la confidencialitat que es mereix el càrrec s'efectuarà o es prendran les mesures i
s'advertirà a la persona de què no ho està fent bé. 

PREGUNTA 17  FORMULADA PEL SRA.  BALAGUÉ:  Quina previsió tenim per  a tenir  el  pressupost  del  2018
perquè estem al març i si ja estarà per al proper ple, al maig? Per a poder-lo mirar i poder-lo aprovar.

- Sra. Ventura:
Compteu un mes i mig. Si podem abans del pròxim ple ordinari, faríem un extraordinari, sinó aniria
al proper ordinari. Hi ha alguns canvis a nivell legislatiu, alguns anunciats aquesta mateixa setmana,
respecte al  romanent de tresoreria,  al  superàvit  dels ajuntaments,  que esperem que s'acabi de
concretar perquè és una fantàstica notícia poder reinvertir aquest superàvit gràcies a la bona gestió
econòmica que s'ha fet, i per tant, això també canviarà segurament els números finals.

PREGUNTA 18 FORMULADA PEL SRA. BALAGUÉ: Demanaria la valoració i el resultat de l'any 2017, que és l'any
que hem acabat, de la gestió de turisme.

- Sra. Ventura:
Us facilitarem a tots les dades del turisme de l'any 2017.

PREGUNTA 19 FORMULADA PEL SRA. BALAGUÉ: Si no recordo malament, al darrer ple, al del mes de gener,
vaig demanar que tinguéssiu en compte de mirar el camí del Molí Nou al Puig Garret, i és per si ho
heu tingut en compte i n'heu fet alguna valoració.

- Sra. Ventura:
No tenim una valoració  econòmica  però  si  que l'hem mirat,  i  a  més,  està  afegit  a  la  llista  de
qüestions pendents. Ara en temes d'asfalt, hem acabat de fer la séquia de la Foia, que vam netejar,
tot i que ara s'ha de fer una reparació perquè hi ha una part del camí que s'ha afonat després de les
últimes pluges.  Ara,  les obres de l'entrada d'aquí,  que no és camí,  és carrer.  I  després,  tenim
adjudicades les del Carrer del Mar, que heu degut veure als decrets i que es farà properament. En
camins, n'hi ha d'altres que ja els tenim quantificats econòmicament i que intentarem fer-los abans
de l'estiu.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i deu minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,

Expedient: 1-2-18-2 Pàg. 24/24


	Secció Inicial
	Secció Resolutòria
	Secció de Control
	Secció Inicial
	Secció Resolutòria

	Antecedents de fet
	Antecedents de dret
	Secció de Control


